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 خطبه اول

ان و نحمده علی ما کلله رب العالمین الحمد الّله الرحمن الرحیم اعوذ بالّله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم
نستعینه من امرنا علی ما یکون و نؤمن به و نتوکل علیه و نستغفره و نستهدیه و نعوذ به من شرور انفسنا و سیئات 

طهرین  و و علی آله االطیبین اال ّیدنا و نبّینا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محّمدثم الصالة و الّسالم علی ساعمالنا 
ال سّیما بقیة الله فی االرضین.السالم علیک یا بنت ولی الله السالم علیک یا اخت ولی الله السالم علیک یا عمه 

 ولی الله السالم علیک یا بنت موسی بن جعفر و رحمه الله و برکاته

 تقواتوصیه به 

ْنُتْم »الله الرحمن الرحیم اعوذبالله من الشیطان الرجیم بسم
َ
َه َحقَّ ُتَقاِتِه َواَل َتُموُتنَّ ِإالَّ َوأ ُقوا اللَّ ِذیَن آَمُنوا اتَّ یَها الَّ

َ
یا أ

ُز 1«ُمْسِلُموَن  ه و مالزمة أمره و مجانبة نهیه و َتَجهَّ وِصیکْم و َنفِسی ِبَتْقَوی اللَّ
ُ
ِه أ ُه َفَقْد ُنوِدَی ِفیُکْم ِعَباَد اللَّ وا عباد اللَّ

ِحیِل  ْقَوی 2ِبالرَّ اِد التَّ ُدوْا َفِإنَّ َخْیَر الزَّ   3َو َتَزوَّ

پرهیزگاری و پارسایی و  ،این روز شریف به تقوای الهیدر و خودم را شما برادران ارجمند و خواهران نمازگزار  همه
. خداوندا به همه توفیق کسب کنممیزندگی سفارش و دعوت خداوند در همه احوال و شئون  هایفرمانعمل به 

 تقوا و رعایت آن در سراسر زندگی عنایت و کرامت بفرما.
 هایسازیهزمین عنوانبهانجامید که اسالم یک فصل مهمی در باب تربیت  اینجابحث ما در تربیت فرزند و نوجوان به 

 ست.تربیتی و تمهیدات تربیت فرزند مدنظر قرار داده ا
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 دگرسازیدر خودسازی و  مؤثرتغذیه حالل و طیب 
قرار گرفته است  تأکیدتربیت و هم خودسازی در اسالم مورد  هایزمینهو  هاچینیمقدمهسومین محوری که در 

هم در و عبارت بود از تغذیه درست و حالل. غذای درست و حالل که منطبق بر شریعت باشد هم در خودسازی ما 
یه که رعایت اصول بهداشت و سالمت در تغذ طورهمانبسیار باالیی دارد. عرض کردیم  تأثیرزندان ما تربیت آینده فر

 ورطهمیناست  تأثیرگذارو نسل آینده  فرزندانمانشخصیت  گیریشکلاز جهات مادی در شخصیت خود ما و در 
 است.  رگذارتأثیگذاشته است  أکیدتاما شریعت بر آن انگشت  فهمدنمی تنهاییبهقوانین اخالقی و فقهی که بشر 

 لزوم پرهیز از غذاها و اموال حرامالف( 
یته مانند م ،پرهیز شود هاآندر اسالم یک سلسله غذا در آیات شریفه قرآن و در روایات ما تحریم شده است و باید از 

 شده است. یک منطق دقیقی حرام مثل مسکرات با دیگر غذاهاییحیوانات محرم و  ، خوک، سگ،و مردار
ه شداموالی که از غصب و تعدی به حقوق عامه یا حقوق افراد حقیقی به دست بیاید حرام شمرده  هاایندر کنار 

 المالبیتهم غصب چه از حقوق  هاآنکنار  خاص تحریم شده است و در صورتبه است. بنابراین تعدادی از غذاها
اگر این محرمات وارد سیستم و ارگانیزم بدن  فرمایدمیاسالم و چه از حقوق اشخاص مورد تحریم قرار گرفته است. 

شد تبعات منفی دنیوی و اخروی به دنبال دارد. ممکن است برخی را بفهمیم و ممکن است برخی را هم نفهمیم ولی 
م بدن ستوارد غذا و سی و میکروبیویروس  که وقتی طورهمان. اندکردهرا برای ما تبیین  هاآن و روایاتآیات و شرع 

اگر میکروب غصب و حرام و گناه وارد  فرمایدمیاسالم  طورهمین شودمیجسمی  هایآسیبشد موجب مریضی و 
یان آثار تواندمیغذای شما شد و دستگاه جسم و بدن شما با آن شکل گرفت هم   مادی داشته باشد و هم به دلیل بارز

بگذارد. اصل مهم در اسالم است که غصب و حرام اگر در منفی اخالقی و روحی باقی  آثار ،ارتباط جسم و روح
. هم برای خود منفی دنیوی و اخروی به دنبال دارد تأثیراتکسب شما آمد و در نتیجه وارد غذای شما شد این غذا 

 به خاطرفراوانی وجود دارد که اشخاص  هایقصهشخص در خودسازی و تزکیه و تهذیب نفس پیامد منفی دارد. 
ب . اصحاانددادهتمام حیثیت ایمانی و گاهی سوابق خوب خود را از دست  شانزندگیدر  ناکشبههغذای  وارد کردن

 الالمبیتبزرگی در خدمت پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی )ص( بودند اما به خاطر اینکه در تصرف در اموال 
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را از اوج به  هاآنآمد  ناکشبههناپاک و غذاهای و شد  آلودهبه حرام  شانزندگی و احتیاط نکردند مراقبت نکردند،
 . فروکاست حضیض

 غذای حرام آثارب( 
یان آثارتربیت کنند وگرنه خود و فرزندان را پاک و طیب  باید با غذای حالل، ند. در این آن را باید به انتظار بنشین بارز

یان آثارفرصت کوتاه مروری به شمارش   :کنممی یفهو مخرب غذای حرام در روایات شر بارز

 قساوت قلب و تاریکی روح. 1

 ودهیک واقعیت ب هااینریکی روح است. قساوت قلب و تا ،میکروب معنوی در زندگی عنوانبهغذای حرام اولین اثر 
اثر غل و غش در  غذایی که در ،مدآ ایمندادهو تعارف نیست. وقتی غذای حرام آمد غذایی که خمس آن را  مجاز

اموال دیگران آمد اولین اثرش این است که قلب از آن پاکی و شفافیت و زالل  در اثر تعدی به ،مدبه دست آ معامله
که امام و ساالر شهیدان  ایمنشنیده. مگر گذاردمیاثر  انسانو روح غذای حرام در جسم  آرامآرام. شودمیبودن ساقط 

دند اما صف به صف ایستاده بودند تا به حریم مسلمان بو ظاهربهبه آن جماعتی که حضرت اباعبدالله الحسین )ع( 
آل الله تعدی کنند خطاب به سپاه عبیدالله و یزید و شمری که برخی سوابق اسالمی داشتند به جماعتی که با کمال 

در برابر فرزند رسول خدا )ص( قد علم کردند آن  شانهبهشانهالهی را زیر پا گذاشتند و  هایارزشتمام  یکور باطن
شما  4«َو ُطِبَع َعَلی ُقُلوِبُکْم  اْلَحَراِم  ِمَن  ُبُطوُنُکْم  َفَقْد ُمِلَئْت »که:  را فرمودند نورانی در خطابه حماسی عاشوراجمله 

 و آن گدلنمیجای کارتان  اما یک کنیدمیبرخی از ظواهر اسالم را رعایت  و گوییدمیجماعتی هستید که شهادتین 
را مسخ کرده و هویت  شماهامده و ه است. این غذاهای حرام و مشتبه آرام پر شدهای شما از حمکاین است که ش

ایمانی و اسالمی شما را سلب کرده است و از موضع دفاع از اسالم به موضع قیام در برابر اسالم کشانده است. غذای 
یباییحرام که بیاید خیلی از   . دهندمیمعنوی را از دست  هایز

                                            
 8، ص 44عالمه مجلسی، بحاراالنوار، ج  - 4



  
 21/04/98                                  آیت الله اعرافی قم های نمازجمعهخطبه 

4 

 

 الهی برگرداندن نظر لطف. 2

این یعنی چی؟ ولی حقیقت  فهمیمنمی اآلنما . گرداندبرمیخدا را از انسان  که نظر لطف شودمیغذای حرام حجابی  
ده است دقت مدین این حجاب را تبیین کرده است. در آن روایتی که از رسول خدا حضرت محمد مصطفی )ص( آ

ْقَمُة ِفي َو َما َداَمِت : »کنید. طبق این نقل ْقَمَة ِمَن اْلَحَراِم  َجْوِفهِ  اللُّ َکَل اللُّ
َ
ُه ِإَلْیِه َو َمْن أ  َفَقْد باَء ِبَغَضٍب ِمَن  اَل َیْنُظُر اللَّ

ه  . و در ادامه دارد یکافکندنمیخدا نگاه لطف به او بافت بدنی او از این حرام شکل گرفته است کسی که   5«اللَّ
و آن  شودمیافکنده  یاپرده؟!!! لقمه حرام دل را تاریک و ارزدیملقمه حرام خریدن غضب و خشم خداست. آیا 

 .شودمینگاه رحمت الهی از انسان برداشته 

 ملعون مالئک قرار گرفتن. 1
ِإَذا َوَقَعِت : »دکننمیو او را نفرین  کنندمیاران عالم خلقت یعنی مالئکه خدا با او قطع رابطه زو کارگ آفرینشدستگاه 
ْقَمُة مِ  ْرِض اللُّ

َ
َماَواِت َو ِفي اْْل سمان و زمین و همه این آهمه مالئکه  6«ْن َحَراٍم ِفي َجْوِف اْلَعْبِد َلَعَنُه ُکلُّ َمَلٍك ِفي السَّ

برداشته شود همه نظامات زندگی لقمه حرام . اگر روزی کنندمیرا لعنت  خوارحراماران نظام خلقت این انسان زکارگ
نمونه دارد اگر بخواهیم لقمه ما پاک شود  هادهحرام  هایکسبمکاسب محرمه و . عرض کردیم شودمیما درست 

همه مالئکه او را  اال کسب حرام باید از بازار مسلمین برچیده شود حقوق عمومی و اشخاص حقیقی لحاظ شود و
 .کنندمینفرین 
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 مانع قبولی اعمال. 4

و در نتیجه همه اعمال ما  کنندیممالئکه نفرین  ،خدا قطعرابطه با  ،. قلب تاریکشودمیچهارم مانع قبولی اعمال 
د و زندگی ما را و حرام آم ناکشبهه هایلقمهاین  در گرو غذای پاک و حالل و زندگی طیب است. اگر اشقبولی

َکَل ُلْقَمَة َحَراٍم َلْم »پیامبر خدا فرمودند:  که شودمیاین  اشیجهنتکرد  آلودهث و ملّو 
َ
ْرَبِعیَن  َلهُ  ْل ُتْقبَ  َمْن أ

َ
 7«َلْیَلة َصاَلٌة أ

 اْکَتَسَب  َمِن »مده است که روایت دیگر آ و درمقبول نخواهد بود.  نماز آن فرد روزشبانهیک لقمه حرام چهل  به خاطر
ُه ِمْنُه َصَدَقةا َو اَل ِعْتقاا َو اَل َحّجاا َو اَل اْعِتَماراا  حج و  ،عتقاگر لقمه حرام آمد خدا صدقه،  8«َماالا َحَراماا َلْم َیْقَبِل اللَّ

که گاهی کم و  یخوارحرام. با شودمی. یعنی تمام اعمال صالح انسان مبدل به ضد خود کندینمعمره او را قبول 
ِه ُثمَّ َحجَّ فَ »در بعض روایات وارد شده است که:  شودمیزیاد اهی گ ُجُل َماالا ِمْن َغْیِر ِحلِّ ی ُنوِدَي اَل ِإَذا اْکَتَسَب الرَّ َلبَّ

ْیَك  ْیَك َو َسْعَدْیَك  َو اَل َسْعَدْیَك  َلبَّ ی ُنوِدَي َلبَّ ِه َفَلبَّ رد تمام اعمال او حبط و رام بردایک قدم برای ح 9«َو ِإْن َکاَن ِمْن ِحلِّ
یک دد این است که اللبیک و السعناگر حاجی بود و گفت لبیک و سعدیک جواب خداو فرمایدمیو  شودمیضایع 

در بانک و جای دیگر بود تعدی  المالبیترا خوردی و در اموال  المالبیتمن به تو که حق همسایه و مشتری و 
 .یردگینمجواب من این است که هر گز مورد موافقت قرار به این میکروب خطرناک کردی  آلودهکردی زندگی خود را 

 .کنیمیمدیگر عرض  یهاخطبهموارد دیگری هم است که در 
 .ما را پاک بگردان و زندگی ما را از غذای حرام و ناپاک مصون بدار زندگیخدایا 

ْبَتُر بسم
َ
َك َواْنَحْر  ِإنَّ َشاِنَئَك ُهَو اْْل ْعَطیَناَك اْلَکْوَثَر  َفَصلِّ ِلَربِّ

َ
ا أ ِحیِم ِإنَّ ْحَمِن الرَّ  10الله الرَّ
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 خطبه دوم

و نستعینه من امرنا علی ما یکون و نؤمن به و نتوکل علیه و نستغفره و  نحمده علی ما کانالله الرحمن الرحیم بسم
نستهدیه و نعوذ به من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا و نصلی و نسلم علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محّمد 

 ین سیدی شباب اهلو علی موالنا علّی بن ابیطالب و علی الصدیقة الطاهرة فاطمة الزهراء و علی الحسن و الحس
الجنة و علی أئمة المسلمین علی بن الحسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد و موسی بن جعفر و علی بن موسی 
و محمد بن علی و علی بن محمد و الحسن بن علی و الخلف القائم المنتظر حججک علی عبادک و أمنائک فی 

و أمناء الرحمن و ساللة النبین و صفوة المرسلین و عترة خیرة رب  بالدک ساسة العباد و ارکان البالد و ابواب االیمان
  العالمین صلواتک علیهم اجمعین.

 توصیه به تقوا

اِدِقیَن » الله الرحمن الرحیماعوذبالله من الشیطان الرجیم بسم ُقوْا الّلَه َوکوُنوْا َمَع الصَّ ِذیَن آَمُنوْا اتَّ یَها الَّ
َ
ِه 11«یا أ ِعَباَد اللَّ

ِحیلأوِصی ُه َفَقْد ُنوِدَي ِفیُکْم ِبالرَّ ُزوا َرِحَمُکُم اللَّ ه و مالزمة أمره و مجانبة نهیه و َتَجهَّ ُدوْا  12کْم و َنفِسی ِبَتْقَوی اللَّ َو َتَزوَّ
ْقَوی اِد التَّ  13َفِإنَّ َخْیَر الزَّ

 لمه تقوا یعنی تمام دین و حقیقت. در روایات فرمودند ککنممیهمه شما نمازگزاران گرامی و خودم را به تقوا توصیه 
در  زجملهادین و توصیه به تقوا یعنی توصیه به تالش برای اینکه دین بر همه شئون زندگانی شما حاکمیت پیدا کند 

 و دست آوردهای زندگی باید تقوا را رعایت کنید. وکارکسب
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 هامناسبت
 کنم:اختصار عرض میها و موضوعاتی را بهمناسبت

 القعدهیذالید تبریک مو. 1

و حضرت  )س( حضرت احمد بن موسی (،علیها اللهسالم)دهه کرامت و موالید خجسته حضرت فاطمه معصومه 
رت و هج (ع). هجرت بزرگ امام رضا کنممیرا به شما تبریک و تهنیت عرض  (علیه آالف التحیه و الثنا)امام رضا 

م پدید آورد. مشهد شد قطب نورافشان معارف الهی با آن دو شهر تمدنی و قطب در عالم اسال (س)فاطمه معصومه 
 .میگویمهجرت بزرگ و قم با هجرت فاطمه معصومه شد مرکز علم و دانش. به همه شما همه این موالید را تبریک 

 شاهرودی اللهآیتگرامیداشت شهدا و ارتحال . 2

 اخیراا شهدای گمنامی که  و مدافع حرم ،دسدفاع مق مقامعالییاد و خاطره امام شهدا، مراجع درگذشته، شهدای 
سید محمد شاهرودی را هم تسلیت و تعزیت عرض  اللهآیتارتحال  طورهمینو  داریممیتشییع شدند را گرامی 

 وی الحقوق از این جمع صلواتی بر محمد و آل محمد.رگان و ذبه ارواح همه این پاکان و بز کنیممیو تقدیم  کنممی

 بیشتر عفاف و حجاب نیازمند توجهمقوله . 3

یب تصو ترعیسرسندی که در شورای عالی انقالب مطرح است  . امیدواریمداریممیب را گرامی هفته عفاف و حجا
یرد موردتوجه قرار گ هادستگاهیم سندهای قبلی که تصویب شده است هم توسط مسئوالن و امیدوار طورهمین شود.

یر پا گذاشتن  هایآسیبانان طهارت جامعه از این و هم مردم عزیز و شریف ما خود نگهب روحی و اخالقی باشیم. ز
عفاف و حجاب از سوی زنان و مردان نقطه آغاز فروپاشی یک جامعه اسالمی و ایمانی است. نباید این  هایارزش

ری زهای فکنیست مر نیچننیا. شمارندیمها را کوچک نمادبگیریم. کسانی  کمدستنمازهای ارزشی و اخالقی را 
 عفاف و حجاب مصون خواهد ماند.  نیبا همو اخالقی  جامعه اسالمی 
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 وظیفه عموم جامعه سازیفرهنگالف( 

 اقشار جامعه باید به آن اهتمام بورزند. فرهنگی وظیفه عموم جامعه است جوانان و همه سازیزمینهو  سازیفرهنگ

 هاناهنجاریی مسئول با هادستگاهلزوم برخورد ب( 

 ؛ی مسئول موظف هستند به نحو قانونی برخورد کنندهادستگاه کندمیجا که از مرزهای قانون عبور آن

 مردم حافظ امنیت عفافج( 

 مردم با سخن و زبان خود باید حافظ امنیت اخالقی و حجاب و عفاف باشند.

 لزوم رعایت قوانین متعالی اسالم در اداراتد( 

 ؛م باشیمقوانین متعالی اسال د شاهد رعایت اینی دولتی بایهادستگاهدر ادارات و 

 قم نماد عفاف و حجاب ه( 

یک شهری با دیرینه درخشان و پرفروغ باید برای ایران  عنوانبهمرکز فکر و اندیشه و معرفت اسالمی و  عنوانبهقم 
. قم گرددیبرمان عزیز شما مردم و جوانان و زنان و مرد باشد و این به حجابو جهان نماد اخالق و ادب و عفاف و 

مایت الهی ح هایارزشجود از این تمام و باید برخورد شود و باید همه ما با شودمیما جایی که قوانین زیر پا گذاشته 
 و دفاع کنیم.

راهپیمایی دیروز در حمایت از حجاب و عفاف که بانوان عزیز ما و حامیان حجاب و عفاف و برادرانمان برگزار کردند 
 بوده رعایت شود. افکننیطنامیدواریم این موج حجاب و عفاف با همت خود مردم  .حسین استت درخور
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 نکوداشت هفته بهزیستی. 4

. نهادهای حمایتی مثل کنیممیو از خدمات این نهادها تشکر  داریممیاجتماعی را گرامی  تأمینهفته بهزیستی و 
رند که باید دا تریسنگینو مشکالت وظایف  هاگرانی ،مردم زندگی در شرایط سخت ویژهبه بهزیستی و کمیته امداد

ین شرایط سخت یار و یاور محرومان و ا که همه ما باید در کنیممی تأکیدو هم  کنیممیهم تشکر  .به آن اقدام کنند
 قرار بگیرند. موردعنایتنیازمندان و مستمندان باشیم تا 

 لزوم جلوگیری از فرار مالیاتی. 5

کاری موستان مالیات گزارشی دادند. ما در باب مالیات از سویی باید جلوی فرار مالیاتی را بگیریم. همه هد طورهمین
ا کنند. به نحو صحیح تحقق پید هامالیاتکنیم تا اقتصاد بدون نفت با صنعت پیشرو با کشاورزی قوی در وصول 

گاه مالیات خارج شویم. دست هاوابستگیم و از این باید از تحریم استفاده کنیم و اقتصاد بدون نفت را پایه ریز کنی
ای ایشان و بر کنیممیاز عزیزانمان تشکر  .هم باید رعایت حقوق متوسطین و اقشار متوسط رو به پایین را بنماید

 آرزوی توفیق را داریم.

 ایران توسط انگلیس نفت حامل محکومیت توقیف کشتی. 6

دانند شما زمانی ب هاانگلیسی. کنیممیس را به کشتی ایرانی محکوم انگلی کردارزشتتعرض زشت دولت بدسابقه و 
تید و داش ورعیتیاربابجهان بودید. روزی شما نظام  هایآبراهو  هاگردنهدزد سر  تنها یو زمانیکه تازه منطقه بودید 

وران تمام شده است و بدانید که آن د هاآمریکاییو  هاانگلیسیاما  .لمه در پرونده شما ثبت شده استهزاران مظ
جنایت شما را به فضل خدا قطع  یهادست جاهمانشما دست جنایتی باز کنید  هر جامستضعفان و ملت ایران 

 خواهد کرد. )تکبیر(
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 در قبال ایران عهدشکن هایآمریکاییناکامی . 7

 دای حکام را تشکیل دادنبدسابقه تاریخی شور هایشکنپیمانبا هم در این چند روز اخیر  عهدشکن هایآمریکایی
همیشه در . شما فکر کردید دهندمیحق را به ایران و مردم ایران  ،بیدار هایوجدانو سرشان به سنگ خورد. تمام 

د؟!!! هرگز چنین تصور نکنید. امروز جهان در برابر مظالم شما مقاومت خواهد یچرخبر همان پاشنه قدیم خواهد 
 .بریدنمی جاییبهه شما خواهد شد و شما راه متوج درپیپی هاشکست اینکرد. و 

. شما خیلی نادان دهیدمیاز مذاکره  سخنهمو باز  دهیدمیشما عهد را شکستید، تحریم و تهدید را روزانه افزایش 
 یهااوهیجبهه مقاومت در برابر شما خواهد ایستاد.  قطعاا هستید. خیلی از منطق بشری انسانی و الهی دور هستید. 

 کنندمییل و بعض مزدورها هم که ارزشی ندارد. بعضی از مزدورهای منطقه هم امروز احساس شکست اسرائ
در  !دیدیرآفرا  در یمن آن فجایع هاشرمیبشما  .کنیم وفصلحلید جوری مسائل را که بیای دهندمییام پ صحنهپشت

 ؟!!!نجات پیدا کنید دیخواهیمهم  امروز .تش افروختید، در سراسر منطقه آانجام دادید هاانتیخبحرین آن 
 خواهد برد. )تکبیر( را در بر خواهد گرفت و در کام خود فرو کارانانتیخامت اسالمی همه شما  یهاشعله

 . امت اسالمی نگران وضعیت شیخ زکزاکی 8

ه نیجری یهازندانما جناب آقای زکزاکی در  القدرلیجلعزیز و روحانی  بسیار مهم دیگر خطر جانی متوجهموضوع 
ملت بزرگ و رشید ایران نگران حال شیخ عزیزمان  ،مراجع بزرگ ،علمیه یهاحوزهکه  کنیممیعرض  جانیهماست. 

زندانیان سعودی و بحرینی و دیگر نقاط در جهان هستند. امت اسالم نگران هستند. )تکبیر:  طورهمینزکزاکی و 
طالب عزیز افریقا و نیجریه است که امروز در این نماز  و دم قمزکزاکی زکزاکی آزاد باید گردد( این صدای رسای مر

علمیه است. عواقب هر خطری که متوجه این عالم بزرگ شود متوجه ارتش و  یهاحوزهحضور دارند. این صدای 
ت است. مزاج ایشان در وضعی یشرایط سخت ،. شرایط ایشانکنیممینصیحت  هدولت نیجریه است. ما خیرخواهان

که دستگاه دیپلماسی ما این موضوع را به جد  رودیمقرار دارد. امیدواریم به آن توجه کنند و انتظار  شواریبسیار د
 دنبال کنند.
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 . عدم تضاد نظام سیاسی و اجتماعی با انقالب9

عرض خواهیم کرد. اولین محور پارادوکس نظام   جیتدربهسی چهل محور در خصوص بیانیه گام دوم اما نکته اخیر 
که  گفتندیمانقالب است. از فردای پیروزی انقالب سه نظریه در رابطه با نظام و انقالب پیدا شد. بعضی در اوایل  و

 .هستیم و قانون الزم نیست که امام آن را نفی کردند. نظام الزم است و قوانین باید باشد در انقالبما 

 شکل گرفت انقالب و این است که چون نظام کنندمینبال را ناصواب دنبال کردند و د نآ هایلیخنظریه دومی که 
 روحیه و فرهنگ انقالبی تمام شد که این دومی هم غلط است. 

کردند و فرمودند که میان جوشش انقالبی و نظم سیاسی و اجتماعی تضاد نیست. ما  تأکیدنظریه سوم را رهبری 
 کنیم که تصور نباید ر انقالب به پایان رسید. هرگزجمهوری اسالمی و نظام اسالمی عص گیریشکلنباید فکر کنیم با 

زندگی ما در پرتو افکار غیر  یهاوهیشاین تمدن مسیطر غربی که انحرافی است همه عالم را گرفته است. تمام 
عه زنده در جام هابستبننوین و شکافتن همه  یهاروشپیدا کردن  ،باید روح انقالبی .است گرفتهشکلصحیحی 

سقوط خواهد کرد. این شرایطی که امروز در عالم  حتماا روح انقالبی را از دست دهد  ،زی نظام اسالمیوباشد. اگر ر
ی اداری ما و هادستگاهاین روح و فرهنگ باید در  .نیازمند روح جهادی و مقاومت است شودمی ینیبشیپاست و 

لط غ ردیگیماینکه انقالب جای نظام را که تصور  طورهمانپس  .ما حضور داشته باشد یهایزیربرنامهدر شراشر 
 هایارزش و پایشان در اینجا لغزید یاعدهبود تصور اینکه نظام قانونی نیازمند روح انقالبی نیست تصور غلطی است. 

ه اما نظر درست این است کشاهد بودیم. مختلف کشور  یهاانیجردر  ییهاانحراف .متعالی انقالب را کنار گذاشتند
ست که باید تقدیر و تشکر کنیم و جایگاه آن را اشورای نگهبان  سیتأسه ایام کن الزم است. همین ایام نظام و قانو

ظریه یک محور در ن .بماند. ما نیازمند به این هستیم بزرگ بشماریم. قانونمندی امر الزم اما روح انقالبی باید مصون
 .گام دوم نظریه جمع بین نظام و انقالب است

. باشد ما یهاتیفعالو اقدامات و  هایزیربرنامه ،هایگذارقانوندر همه باید و فرهنگ انقالبی استمرار روح  
. تنمقاصد بلند برداش یسوبهرا استوار  هاگامو را شکستن  هابستبن ن،انقالبی بودن یعنی شجاع  و نترسید
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، ملت ایران، دولتمردان و مسئوالن محروم یاهملتهمه محورهای بیانیه موردعنایت همه و ور امیدواریم که این مح
 گیرد.قرار 

 دعا

نسئلک اللهم و ندعوک باسمک العظیم االعظم االعز االجّل االکرم یا الله و... یاارحم الرحمین، اللهم ارزقنا توفیق 
د حماة  الطاعة و بعد المعصیة و صدق النّیة و عرفان الحرمة، اللهم انصر االسالم و اهله و اخذل الکفر و اهله و أیّ 

خدایا تو را به اولیایت سوگند اللهم اغفر المومنین و المومنات والمسلمسن و المسلمات، االحیا و االموات.  الّدین،
ا خدایا به ما توفیق بیشتر از برکات قرآن و دعدهیم که به ما قدرت ایستادگی و مقابله با دشمنان عنایت بفرما؛ می

، خدایا ما را به رسیدگی به مستمندان، همراهی با محرومان، ا بر ما نازل بفرماباران رحمتت ر عنایت بفرما؛ خدایا
عبادت، دعا و نیایش، زنده داشتن یاد خدا و رونق بخشیدن به مسجد توفیق روزافزون عنایت بفرما، اعمال ما را 

ببخش، ما را از شر وساوس  قبول بفرما، توبه، انابه و عبادات ما را مورد لطف و کرمت خود قرار بده، گناهان ما را
ها را از جامعه ما دور بدار، نسل جوان ما را به اوج عزت، ایمان و افتخار داخلی و بیرونی محافظت بفرما، آسیب

ویژه اسرائیل غاصب را از سر همه برسان، همه مخاطرات را از کشور و امت اسالم دور بدار، شر دشمنان اسالم به
ها را به خودشان بازبگردان، ما را از همه خطرات مصون بدار، ها و تروریست، داعشیهامرتفع بفرما، شر تکفیری

نا شان به مردم آشمشکالت اقتصادی کشور را مرتفع بفرما، مسئوالن ما را در انجام وظایف، خدمات صادقانه و الهی
ان مظلوم بحرین، یمن، عراق، مریضان ما، مریضان مدنظر و جانبازان را شفا کرامت بفرما، مسلمان ،و موفق بدار

سوریه، میانمار و دیگر مسلمانان مظلوم در اقصا نقاط جهان را نجات کرامت بفرما، اموات و درگذشتگان ما، مراجع 
و علمای درگذشته، درگذشتگان از این جمع و تازه درگذشتگان را غریق بهار رحمتت بفرما، ارواح تابناک شهیدان، 

الملل اسالمی شهدای سالمی، شهیدان دفاع مقدس، شهیدان مدافع حرم و مقاومت و بینشهیدان اسالم و انقالب ا
این جمع و امام شهدا را با اولیای خودت محشور بفرما. به مسئوالن توفیق خدمت به مردم شریف عنایت بفرما، ما 

سالم ما را به امامان و موالیمان  را از گناهان در همه ایام سال مصون بدار، توبه و انابه و عبادت ما را قبول بفرما،
 حضرت ولیعصر )عج( ابالغ بفرما، در فرج او تعجیل بفرما.
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َح بسم
َ
ا أ َمُد َلْم یِلْد َوَلْم یوَلْد َوَلْم یُکْن َلُه ُکُفوا ُه الصَّ َحٌد اللَّ

َ
ُه أ ِحیِم ُقْل ُهَو اللَّ ْحَمِن الرَّ  14ٌد الله الرَّ
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